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Poziţia postului.........   
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FIŞA DE VERIFICARE  

a îndeplinirii standardelor universităţii 
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1. Studiile universitare 

Nr. 

crt. 

Instituţia de învăţământ 

superior 
D o m e n i u l Perioada Titlul acordat 

1.     

 

2. Studiile de doctorat 

Nr. 

crt. 

Instituţia organizatoare de 

doctorat 
D o m e n i u l Perioada  

Titlul ştiinţific 

acordat 

1.     

 

3. Studii şi burse postdoctorale (stagii de cel puţin 6 luni) 

     

4. Grade didactice/profesionale 

Nr. 

crt. I n s t i t u ţ i a  D o m e n i u l Perioada 

Titlul/postul didactic 

sau gradul/postul 

profesional 

1.     

 

5. Realizările profesional-ştiinţifice 

Relevanţa şi impactul 

rezultatelor ştiinţifice ale 

candidatului 

(Recomandare: se fac referiri la elementele de noutate aduse de 

lucrările ştiinţifice ale candidatului şi la citările în lucrările 

altor autori) 



 Capacitatea candidatului 

de a îndruma studenţi sau 

tineri cercetători şi 

competenţele didactice ale 

candidatului 

(se pot face referiri la: evaluările studenţilor, ale membrilor 

departamentului, la rezultate obţinute la cursuri de formare 

didactică, la îndrumarea şi colaborarea cu tineri cercetători, la 

aprecierile  unor prestigioşi profesori sau cercetători etc…) 

Capacitatea candidatului 

de a conduce proiecte de 

cercetare-dezvoltare 

(se precizează: participarea la proiecte de cercetare/dezvoltare) 

 

6. Îndeplinirea standardelor universităţii:  
a) deţinerea diplomei de doctor (adeverinţă de acordare de către CNATDCU a titlului de 

doctor); 

b) îndeplinirea standardelor minimale de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei 

didactice de asistent universitar angajat pe perioadă nedeterminată, prevăzute de 

metodologia universităţii:  

 I. ARTICOLE ŞTIINŢIFICE 
- articol în revistă cu referenţi şi colective editoriale internaţionale (revistă indexată ISI sau 

BDI) sau 

- articol în revistă naţională de specialitate recunoscută CNCS sau 

- articol în alte reviste de specialitate din străinătate sau 

- articol în alte reviste de specialitate din ţară. 

 II. LUCRĂRI PREZENTATE 

- lucrare ştiinţifică prezentată  oral şi publicată în volum la conferinţă organizată de 

instituţii/asociaţii europene/ asociaţii naţionale din străinătate sau 

- lucrare ştiinţifică prezentată  oral şi publicată în volum la conferinţă internaţională 

organizată în România sau 

- lucrare ştiinţifică prezentată poster la conferinţa internaţională organizată în România. unic 

sau principal autor/coautor. 

III. PUBLICAŢII DIDACTICE 

- culegere de probleme/teste/exerciţii/studii de caz,  publicate sau 

- îndrumar/ghid/caiet pentru activităţi aplicative (laborator, proiect). 

 

Data, 

Semnătura candidatului, 


